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Beste scout,

Wat een opluchting, we mogen elkaar weer in het echt zien. Na enkele maan-
den enkel elkaar online zien, kunnen we nu weer ravotten en spelen. Wel maar in 
groepjes van 10...  Maar een echte scouts, kan in welke situatie dan ook, al is het 
ingewikkeld, minder leuk, moeilijk... iets leuks creeëren. Volgende weken zal de lei-
ding dan ook zo goed als ze kunnen, inspelen op de nieuwe maatregelen. Samen 
zullen we er de tofste dag van de week van maken!

Een stevige linker van de groepsleiding,
Kobe, Lars, Cato, Pieter en Wout.
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Veilig spelen
Wij trappen volgende week zondag het scoutsjaar weer op gang, woehoe dat is 
fijn (rijmpje). Hierbij zijn nieuwe maatregelen gekomen die we hieronder toelich-
ten.
 
Nieuwe maatregelen:

• Kapoenen en Kawellen (-12 jaar). Hierbij verkleint de bubbel naar 10 leden 
per groep en wordt er voornamelijk in de buitenlucht gespeeld. Een mond-
masker is niet verplicht bij de leden.

• Jojo’s, Givers en Jin (+12 jaar). Ook hier mogen er ‘echte’ vergaderigen 
georganiseerd worden, echter ook maar met maximum 10 leden per groep. 
Alle activiteiten moeten buiten doorgaan en een mondmasker is verplicht. Wij 
proberen fysieke contactspelen voor deze groepen te vermijden.

 
• Groepen mogen op hetzelfde terrein spelen zolang er geen menging van 

groepen of leiding plaatsvindt. Openingen gebeuren dus gecontroleerd en 
apart. Kinderen mogen slechts 1 vrijetijdsbesteding per week kiezen, hier 
dient rekening mee gehouden te worden. Geen voetbal en scouts bijvoor-
beeld in dezelfde week.

 
• Vergaderingen gaan zoals gewoonlijk door van 14u-17u(30) maar er word 

gewerkt met een inschrijvingsformulier. De Pastorij en Bleydenberg zijn weer 
beschikbaar maar ook het Hagelandpleintje, het Martinusveld en overi-
ge pleintjes in het Wilselse worden gebruikt als strijdtoneel (zie volgende         
pagina).

Concreet verwachten we dat je je kind aan de hand van een inschrijvingsformulier 
inschrijft voor een bepaalde vergadering (zie spreadsheet online). Je opent dit 
document, klikt naar de juiste tak en zorgt ervoor dat je je kind op de juiste plek 
telkens inschrijft. Elk kind kan komen, er is plek voor iedereen. Iedere vrijdag voor 
een vergadering sturen wij per tak een mailtje naar jullie met de concrete defini-
tieve indeling. Je inschrijven is één ding, bevestiging krijgen is sluitend. Dit zorgt 
ervoor dat jullie als ouder goed op de hoogte zijn en dat wij als leiding zijnde ons 
goed kunnen organiseren en groepjes eventueel kunnen samenvoegen. Dit vergt 
veel inspanningsvermogen en flexibiliteit, maar samen kunnen wij dit!
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Veilig spelen
Er  zijn 6 locaties (zie foto’s + kaartje) waar je scoutsvergadering kan doorgaan. Dit 
staat telkens in de mail vermeld waar je moet zijn.

1. Scoutslokalen
2. Hagelandpark
3. Bleydenberg
4. Pastorij
5. Sint-Martinusveld
6. René Verbeeckplein
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Veilig spelen
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Alles om het lijf
Een goede scout komt in uniform! Wanneer je een uniform draagt, toon je dat je
lid bent van Scouts en Gidsen en verwijs je naar de waarde van de beweging. Een
uniform geeft aan leden en leiding de mogelijkheid om iets gemeenschappelijks te
veruiterlijken. Het is speelkledij met plaats voor fantasie. Een uniform mag immers
geen paradekledij worden; het blijft speelkledij waarin iedereen zich makkelijk kan
bewegen.

Kapoenen en kawellen zijn niet verplicht om een hemd te dragen. Ze groeien nog
te veel om nu al te investeren in een goed hemd. Ze worden wel verwacht op de
beige das met groene rand te dragen. Hierop komt ons schildje. De das kan je voor
€8 halen op de eerste vergadering. Het schildje krijg je bij aankoop van de
das er gratis bij. Raak je het kwijt? Dan vragen we €2,5 voor het schildje.
Ook vragen we om zoveel mogelijk het bordeaux t-shirt te dragen. Deze kost €8 
voor kindermaten en €10 voor de grotere maten. We hebben ook topjes. Deze 
kosten €10. Je kan de t-shirts verkrijgen bij de leiding of groeps-
leiding.

Jojo’s, givers en jin dragen verplicht een hemd en een short/rokje bij elke
vergadering. Op het hemd komt het jaarteken en de andere tekens. Deze kan je
verkrijgen bij de Hopper, de scoutswinkel. Vergeet je je hemd of short? Dan ga je
mogen pompen en zorgen wij voor een short. Ook de das met bijhorend schildje
wordt verplicht gedragen.
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Kapoenen
Allerbeste kapoenen, we beginnen er weer aan!

De scouts gaat terug van start en we hopen dat jullie er zin in hebben, want wij 
zijn er helemaal klaar voor. De regeling gaat wat anders lopen dan normaal, maar 
niet gevreesd jullie zullen onze kopjes allemaal terugzien want wij wisselen af van 
groepjes. Omdat de regeling nu anders verloopt kunnen we ook nog niet elke ver-
gadering vermelden in de baloe, wat geen nadeel is, want nu is elke vergadering 
verassingsvergadering!! Verkleden naar thema is hierdoor iets moeilijker, maar 
houd je niet in om je te verkleden in jouw favoriete held, personage, prinses of 
prins, dier en wat je nog kan bedenken, de scouts is er om eens wat gek te doen.

Het is nog steeds belangrijk dat jullie een drinkbus meenemen, dus vergeet deze 
zeker niet. Aan de mamas en papas, de mails zijn het communicatiemiddel en zijn 
zeer belangrijk om te lezen, ook niet vergeten. Nu dat dit alles is gezegd, willen we 
niet langer wachten en zien we jullie graag zondag terug met heel veel zin. 

Veel veel luchtkusjes, jullie leiding 

In plaats van al die tekst altijd met wat we gaan doen zijn hier eens wat leuke din-
gen om te maken;) (zie volgende pagina!!)
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Kapoenen
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Kawel len
Dag lieve kawellen en ouders!! We zijn weer terug! Jippie!! We gaan weer elke 
zondag samen leuke activiteiten doen. Ontdek hier wat we de volgende maanden 
allemaal gaan doen, hopelijk kunnen jullie zo veel mogelijk komen meespelen met 
ons. Bekijk zeker altijd de mail die we vrijdag sturen om te zien waar je kind moet 
zijn zondag. 

Zondag 7 februari 14u-17u: levensweg vergadering 
Met wie ga je trouwen? Hoeveel kinderen krijg je? Wat wordt je later? In welk huis 
woon je?
Ontdek je toekomst in deze échte levensweg vergadering.
Kijk zeker naar de mail voor waar je moet zijn!

Zondag 14 februari 14u-17u: Valentijn vergadering  
Het is weer zo ver, de meest romantische dag van het jaar is aangebroken <33333
Kom allemaal met je geliefde in je hart naar deze vergadering, en kom te weten of 
hij/zij de ware is...

Zondag 21 februari: carnaval vergadering
Vandaag is het Carnaval-vergadering, kom allemaal in je gekste kostuum naar 
de plaats waar je moet zijn. De kawel die de leiding niet herkent krijgt een extra 
vier-uurtje. Dus doe maar goed jullie best!

Zondag 28 februari 14u-17u:sportvergadering
WOEPPIE, ik ben aan het tennissen. SIIIIIII ik heb net gescoord . ZOEF, ik heb net 
een home-run geslagen !! Vandaag is het sportvergadering dus smeer jullie benen 
maar goed in want het kan een vermoeiende namiddag worden. vergeet je niet te 
verkleden in je favoriete sport zo dat je volledig klaar bent voor de strijd !.

Zondag 7 maart 14u-17u: zeeslag
A5 - mis! B7 - plons! F3 - boem! F4 - raak! F2- gezonken! Jaja je raad het al. Het 
is tijd voor de knallende zeeslagvergadering. Kom naar het slagveld om 14u, en 
vergeet je reddingvest niet.

Zondag 14 maart 14u-17u: ontspanningsvergadering
Het ontspanningsweekend van de leiding gaat helaas niet door. Daarom mogen jul-
lie ons deze zondag in de watten leggen. Haal jullie komkomers en gezichtscreme 
al maar boven, want jullie leiding heeft het nodig!
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Kawel len
Zondag 21 maart 14u-17u:lentevergadering
De bloemetjes zijn weer vollop aan het bloeien, de vogeltjes zijn aan het fluiten, de 
temperaturen gaan de hoogte in. Dit kan maar een ding beteken: DE LENTE IS IN 
HET LAND!  Zet samen met ons dit nieuwe seizoen goed in.

Zondag 28 maart 14u-17u: omgekeerde vergadering 
.dreekegmo sella ew neod ne gniredagrev edreekegmo ed teh si gaadnaV. gnire-
dagrev ekkeg repus nee tdrow teh ,netoev ed naa neneohcsdnah ne nednah ezno 
po nepol                                                    
          
Zelfs de baloe is omgekeerd geschreven (van rechts naar links lezen )

Zondag 4 april 14u-17u: dierenvergadering 
De dierenwereld staat op zijn kop en alleen jullie kunnen deze redden. Kom ver-
kleed als dier naar de afgesproken plaats en ontdek daar naar waar jullie op missie 
moeten vertrekken!

Zondag 11 april 14u-17u: een échte scoutsvergadering 
Sjorren, in de modder spelen, over beken springen,... maar vooral heel veel samen 
ravotten, dat is wat we het liefste doen! We maken er deze zondag weer een spet-
terende vergadering van!

Zo dit was het weer voor deze baloe! Hopelijk vonden jullie het ook zo leuk. Veel 
kusjes jullie leiding xoxo
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Jo jo ’s
Dag allerliefste jojo’s! 
Jeeeeej de vergaderingen mogen terug doorgaan, echter wel in groepjes van tien. 
Bij deze willen we jullie nog eens meedelen dat je je eerst dient in te schrijven in 
de vergaderingenlijst. Aangezien verschillende groepen op verschillende plaatsen 
doorgaan is het ook steeds belangrijk om goed jullie mails te checken voor de juiste 
locatie. Als laatste puntjes is het nog steeds verplicht dat alle leden (inclusief eer-
stejaars) een mondmasker dragen en dat alle leden hun eigen drinkbus meenemen 
naar de vergaderingen.

7/02/2021 zondag
Vandaag of volgende week is het voor jouw groep ofwel technieken- of valentijns-
vergadering. We zullen eerst de techniekenvergadering uitleggen, deze is een es-
sentiële vergadering in de carriëre van een echte scout! We gaan jullie leren hoe 
je knopen kunt leggen, hoe je sjorringen moet maken en nog veel meer! Dit wordt 
een onvergetelijke vergadering die begint om 14u en eindigt om 17u30, tot dan. 

14/02/2021 zondag
Vandaag is het opnieuw ofwel technieken- of valentijnsvergadering voor jouw 
groep. Hier zullen we de valentijnsvergadering uitleggen, op deze romantische dag 
speciaal gewijd aan koppeltjes, is het natuurlijk logisch dat wij hier een vergadering 
over gaan doen. We hebben een ultra romantisch spel gemaakt dat jullie ongetwij-
feld heel leuk gaan vinden! Kom om 14u naar de toegewezen locatie voor jouw 
groep en het eindigt om 17u30, tot dan!

 
21/02/2021 zondag
Vandaag is de vergadering op zaterdag want het is ons jaarlijks en iconische nacht-
controletocht!! Dit jaar zal het uiteraard ietsje anders verlopen dan de verleden 
jaren, maar hier krijgen jullie nog informatie over. Zorg er zeker voor dat jullie je 
hiervoor inschrijven in de vergaderinglijst want dit willen jullie niet missen!
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Jo jo ’s
28/02/2021 zondag
Vandaag gaan we iets actief doen! Het isde legendarische Highland Games ver-
gadering! Deze epische spelen zijn van origine van Schotland maar vandaag gaan 
we ze integreren in ons eigen Wilsele Dorp. Als jullie thuis een traditionele kilt thuis 
hebben liggen, dan mag je die zeker aandoen. Jullie worden verwacht om 14u en 
mogen terug weggaan om 17u30, tot dan!

Zo dat was het dan voor deze korte baloe, we zijn enorm blij om jullie schatjes terug 
snel weer te zien. Vergeet jullie zeker niet in te schrijven in de vergaderinglijst om 
samen epische vergaderingen te beleven!!

Coronaproof luchtkusjes 

Jullie leiding xxx

Margot, Anton, Marie, Wout, Dongmei, Igor en Robbe
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G ivers
Dag allerliefste givers,

YESSS, we kregen groen licht om terug vergaderingen te organiseren voor jullie. 
We zijn echt stoked om er terug aan te beginnen en legaal uit ons kot te komen. 
We kregen nieuwe maatregelen: we verdelen ons in groepjes van 10, dragen nog 
steeds een nice mondmasker en ravotten buiten. Maar deze maatregelen zijn zeker 
GEEN domper op de feestvreugde, integendeel zo leren we elkaar beter kennen.
Om deze groepjes in te delen, werken we met inschrijvingen. Je moet je elke week 
inschrijven via de spreadsheet op onze site of die jullie in jullie mailbox kregen. 
Check it outtt.

De vergaderingen gaan op het vaste uur (14u tot 17u30) door maar elke groep zit 
op een andere locatie. Kijk dus steeds goed na waar je zit. In welke groep je zit en 
waar je verwacht wordt, krijg je ook te horen via mail!

Wat we gaan doen blijft voor jullie voorlopig nog een mysterie. Maar mysteries zijn 
leuk, mysteries zijn spannend. Wij weten alvast dat het super mega leuk gaat wor-
den, hoe kan het ook anders?

Gelukkig hebben we ook nog een vaste waarde van het pré-corona tijdperk kunnen 
recupereren. Op 21 februari organiseert onze VZW de nachtcontroletocht! Belang-
rijk is dat de vaste uren niet langer tellen en je vroeger op de lokalen wordt ver-
wacht en je wel eens wat later thuis zou kunnen komen. Dat hangt natuurlijk af van 
jullie kaartleescapaciteiten. Verdere informatie volgt later!
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G ivers
Als je te lui was om deze zeer enthousiaste tekst te lezen, hier komt een kleine 
samenvatting van de belangrijke nieuwtjes:
- Vergaderingen in groepen van 10.
- Je moet je elke week inschrijven via de spreadsheet.
- Groep en locatie krijg je via mail.
- Draag een mondmasker en neem een drinkbus mee!
- Nachtcontroletocht op 21 februari, scoutsuren kunnen veranderen. 
- Het allerbelangrijkste: GENIET VAN DE VERGADERINGEN!!!!
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J in
Dag Gabbers en Gabberrinnen,

We kunnen het kot weer afbreken en stapels geld verdienen! (ongeveer toch)

Voor ons zal het wat anders zijn dan normaal en stages zullen voor wat variatie 
zorgen in jullie vast corona-patroon. Maar zie het als een privilege om in deze 
moeilijke tijd, de dag van vele kinderen weer wat op te vrolijken. Maar vergeet jezelf 
natuurlijk ook niet. De verdeling van wie wanneer leiding zal staan staat mee in de 
Google Drive die ook naar de ouders gestuurd is. 
Wij hebben er weer ongelofelijk veel goesting in om zo een mooie aanloop te ne-
men naar de zomer. Want dat wordt EPISCH.

Dit zijn de volgende data van de vergaderingen:
• 7/02: Under the bridge - RHCP  14u-17u30
• 14/02: Valentienvergadering  14u-17u30
• 20/02: Flyeren met 10 (uur wordt gecommuniceerd) 
• 21/02: NCTien  14u-17u30
• 28/02: Tien kalenders verkopen 14u-17u30
• 7/03: Sp10n vergadering 14u-17u30
• 13/03: Flyeren & Dorpspel tot 10pm (uur wordt gecommuniceerd)
• 21/03: één tegen negen 14u-17u30
• 28/03: Tienbal 14u-17u30
• 4/04: Tien-negen-acht piano 14u-17u30
• 11/04: Sportvergadering in Tienen 14u-17u30 

Tijdens de vergaderingen gaan we spelletjes spelen, maar we mogen natuurlijk ons 
kamp niet uit het oog verliezen. Daarom zullen we ook regelmatig bezig zijn met 
andere voorbereidingen en werken. 



Kapoenenleiding
kapoenenleiding@scoutswilsele.be

Silke Brullemans
Toegewijde Fodi
silkebrullemans@scoutswilsele.be
0487/62.92.49

Dag Verbeeck
Onbevreesde Wezel
dagverbeeck@scoutswilsele.be
0484/64.50.91

Tuur Vangrimde
Snedig Stekelvarken
tuurvangrimde@scoutswilsele.be
0484/33.92.04

Elle Vermaelen
Kleurrijke Parkiet
ellevermaelen@scoutswilsele.be
0496/25.46.53

Jonas Geebelen
Joviale Agame
jonasgeebelen@scoutswilsele.be
0486/88.04.59

Kasper Buntinx
Schrandere sifaka
kasperbuntinx@scoutswilsele.be
0478/60.40.13

Groepsleiding
groepsleiding@scoutswilsele.be

Kobe Verbeeck
Ongeremde mees
kobeverbeeck@scoutswilsele.be
0489/15.22.14

Lars Degrauwe
Bedaarde valk
larsdegrauwe@scoutswilsele.be
0492/55.05.26

Wout Deckers
Begaafde Slangenhalsvogel
woutdeckers@scoutswilsele.be
0491/23.66.94

Cato Wouters 
Vrijgevochten tijger
catowouters@scoutswilsele.be
0470/01.08.70

Pieter Somers
Gezellige spitsvogel
pietersomers@scoutswilsele.be
0471/82.59.84
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Ons mag je ‘t vragen



Jojoleiding
jojoleiding@scoutswilsele.be

Marie Joiris
Wereldwijze Seriema
mariejoiris@scoutswilsele.be
0471/95.77.75

Margot De Schuyteneer 
Openhartige Collie
margotdeschuyteneer@scoutswilsele.be
0471/42.28.12

Anton Lejeune
Guitige Grizzly
antonlejeune@scoutswilsele.be
0474/06.75.49

Robbe Kennes
Doelbewuste, behoedzame sneeuwhoen
robbekennes@scoutswilsele.be
0484/90.56.82

Igor Verbruggen
Pientere schoenbekooievaar
igorverbruggen@scoutswilsele.be
0468/12.95.44

Dongmei De Wit
Onbevangen kauw
dongmeidewit@scoutswilsele.be
0487/24.59.88

Wout Deckers
Begaafde Slangenhalsvogel
woutdeckers@scoutswilsele.be
0491/23.66.94
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Ons mag je ‘t vragen
Kawellenleiding
kawellenleiding@scoutswilsele.be

Ines Boushah
Vrijgevochten Vos
inesboushah@scoutswilsele.be
0483/62.07.73

Kato Verhoeven
Hartelijke Maki
katoverhoeven@scoutswilsele.be
0479/95.28.41

Sofie Peeters
Oprechte Stormvogel
sofiepeeters@scoutswilsele.be
0483/62.07.73

Margo Vangrimde
Gemoedelijke Sifaka
margovangrimde@scoutswilsele.be
0491/07.57.47

Lucas Nys
Uitbundige Oeakari
lucasnys@scoutswilsele.be
0470/32.29.75

Serge Bou Serhal
Daadkrachtige poolvos
sergebouserhal@scoutswilsele.be
0471/43.44.24

Lukas Martens
Ongevijnsde Alpaca
lukasmartens@scoutswilsele.be
0470/08.44.94



Jinleiding
jinleiding@scoutswilsele.be

Kobe Verbeeck
Ongeremde mees
kobeverbeeck@scoutswilsele.be
0489/15.22.14

Pieter Somers
Gezellige spitsvogel
pietersomers@scoutswilsele.be
0471/82.59.84

Lars Degrauwe
Bedaarde valk
larsdegrauwe@scoutswilsele.be
0492/55.05.26

Lars Pierco
Bedrijvige streepmuis
larspierco@scoutswilsele.be
0497/83.99.72
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Ons mag je ‘t vragen
Giverleiding
giverleiding@scoutswilsele.be

Emma De Schuyteneer 
Empathische schaarbek
emmadeschuyteneer@scoutswilsele.be
0479/22.08.88

Liesje Martens
Spontane mees
liesjemartens@scoutswilsele.be
0487/67.23.29

Lander Kennes
Toegewijde rob
landerkennes@scoutswilsele.be
0485/07.32.01

Lien Deckers
Zachtmoedige bongo
liendeckers@scoutswilsele.be
0479/07.03.94

Cato Wouters 
Vrijgevochten tijger
catowouters@scoutswilsele.be
0470/01.08.70

Lukas Gallon 
Zachtaardige Papegaai
lukasgallon@scoutswilsele.be
0471/73.87.37



Nachtcontroletocht

Spaghettifestijn

Groepsuitstap + terrasavond

100-jaar scouts

Zomerbar

Startdag 2020

Baloe-redactie: Wout Deckers - woutdeckers@scoutswilsele.be

Zet je in beweging
Kalender 2020 - 2021

 Scouts & Gidsen Sint-Maarten Wilsele  -  A. Woutersstraat 28, 3012 Wilsele  -  www.scoutswilsele.be 
www.facebook.com/scoutswilsele

Data kampen 2021 :
- Kapoenen: 5-7 dagen tussen 1 en 10 juli 2021*
- Kawellen: 5- 7 dagen tussen 5 en 20 juli 2021*
- Jojo’s: van 1 tot 11 juli 2021
- Givers: indien fietskamp van 14 tot 25 juli 2021* anders vanaf 15 juli 
tot 25 juli 2021
- Jin: van 3 tot 23 juli 2021
* afhankelijk van corona-maatregelingen

Zaterdag 21 februari - 21 maart 2021

Zondag 18 april 2021

Zaterdag 8 mei 2021

Zaterdag 15 mei 2021

Zaterdag 14 augustus 2021

Zaterdag 18 september 2021


